Kungl Jämtlands Flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

Hos Liliann Önevägen 15 Frösön

Deltagare:

K-G Holmberg ordförande
Liliann Eskilsson
Anders Falk
Christer Nordlund
Bo Björkman
Urban Bengtsson
Gunnel Edström
Kjell Bergman

Protokoll
2006-09-05

1§

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet valdes Liliann Eskilsson

3§

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Christer Nordlund

4§

Anmälan av övriga ärenden
Försäljningen
DVD till övriga Kamratföreningar.

5§

Dagordningen godkändes

6§

Inkommande/Utgående post
Sekreteraren meddelade att inget infobrev skickats ut, tiden blev för knapp vilket skulle
göra att brevet inte skulle få den utformning som tänkts. Beslutades att ett väl
genomarbetat infobrev skickas ut med tidningen samtidigt som inbetalningskorten för
medlemskap för 2007 också går ut.
Inbjudan till museiföreståndarkonferens har inkommit, intresserad styrelsemedlem får
resa samt boendekostnad från föreningen .Intresse anmäls till Liliann.

7§

Kassarapport
Kassören redogjorde för den dagsaktuella ekonomin.

8§

Rapport från medieutskottet
Anders meddelade att Hans Hägglund skriver en reseberättelse om Norgeresan som
kommer att publiceras i tidningen. Styrelsen funderade också kring 2007 års
aktivitetskalender på Anders begäran, den publiceras också i tidningen…..

Det påmindes om att det numera hålls öppet hus på torsdagar mellan 13:00 till 16:00 ute
vid F 4 by 111.Välkomna!
9 § Rapport från museiutskottet
Inventeringen vid Fältskärsbostället är påbörjad,och som sagt hjälp tages tacksamt
emot,…Christer meddelade att man i samband med sammankomster inom Milmuz
fördelar fikakostnader mellan sig. Styrelsen tyckte det var ett bra initiativ.
10§ Rapport från evenemangsutskottet
Surströmmingsfesten blev inställd pga för få anmälda. Faktura från Frösö IF kommer för
för sen avbokning. Pubafton kommer att hållas den 26/10 OM renoveringen av
kanslihuset är klart .
11§ Behandling av anmälda ärenden
Det fördes diskussioner hur vi skall försälja våra prylar, ett sätt blir att Anders
fotograferar grejorna och lägger ut dem på hemsidan, ett annat blir att det i by 111
exponeras med pris och hur man går till väga med betalningen. Anders köper ramar till
de fyra reproduktionerna så de kan hängas upp i Kamratföreningens lokaler by 111.
Beslutade att sänka priset på minnes DVD´n till 200:12§ Mötet avslutades och nästa möte är den 2/10 kl 18:00 ute på ”F 4” by 111.

Vid pennan
Liliann Eskilsson
Justeras

Justeras

K-G Holmberg ordförande

Christer Nordlund

